Bayer d.o.o. organizira Nagradni natječaj
»Pogodi prinos«
na društvenoj mreži Facebook.
Sudjelujte u nagradnom natječaju i osvojite Bayer paket i vreču deklab hibrida!
KUPNJA NIJE UVJET ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Pravila Nagradnog natječaja
» Pogodi prinos«
(u nastavku: Pravila)

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač nagradnog natječaja » Pogodi prinos« (u nastavku: Natječaj) je Bayer d.o.o.,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 56386591827 (u nastavku: Priređivač, u svrhu
promidžbe svojih proizvoda na području Republike Hrvatske.
Prihvaćanjem uvjeta i Pravila Nagradnog natječaja » Pogodi prinos« na Facebook stranici
Bayer
Crop
Science
Hrvatska,
na
web
adresi
https://www.facebook.com/BayerCropScienceHrvatska , smatra se da sudionik bezuvjetno i
neopozivo prihvaća navedena pravila.
2. SVRHA, PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Priređivača. Nagradni natječaj održava se na
Facebook
stranici
Bayer
Crop
Science,
na
web
adresi
https://www.facebook.com/BayerCropScienceHrvatska , od 13.9.2022. u 10:00 do 10.10.2022.
do 10:00 h, te se odnosi na cijelo područje Republike Hrvatske.
3. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka punoljetna fizička osoba s adresom
prebivališta u Republici Hrvatskoj i koja ima otvoren profil na društvenoj mreži Facebook,
www.facebook.com.
U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u pripremu i organizaciju natječaja,
naročito zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji.

Svaki sudionik svojim sudjelovanjem jamči da su podaci s kojima se prijavio za nagradni
natječaj točni.
4. PRAVILA SUDJELOVANJA
Svaki korisnik koji želi sudjelovati u Natječaju treba:
1/ Posjetiti Facebook stranicu Bayer Crop Science Hrvatska, na web stranici
https://www.facebook.com/BayerCropScienceHrvatska
2/ Na nagradni zadatak »Pogodi prinos«, objavljen 13.9.2022. odgovoriti komentarom.
U izboru žirija sudjelovat će svi odgovori na nagradnu objavu pristigli između 13.9.2022. u
10:00 do 10.10.2022. do 10:00 h.
5. ODABIR DOBITNIKA
Odabir odgovora koji su isti ili najbliži točnom odgovoru na pitanje, provest će žiri od tri člana
koji će voditi evidenciju dobitnika. Pobjednici će se birati po kriteriju najtočnijeg odgovora na
postavljeno nagradno pitanje. Odabir mora biti jednoglasan. Stručni žiri će činjenice važne za
odabir evidentirati u računalu.
Dobitnike bira žiri prema kriteriju kreativnosti, u sastavu:
1/ Tihomir Baković, Bayer d.o.o., Crop Science
2/ Dora Barbarić, Bayer d.o.o., Crop Science
3/ Marko Kovačić, Bayer d.o.o., Crop Science
Evidencija uključuje informacije o:
• Datumu, vremenu i mjestu postupka odabira
• Prisutnim članovima žirija
• Odabranim dobitnicima po redoslijedu odabira (dobitnici i rezervni dobitnici)
Zapisnik o stručnom odabiru potpisat će svi članovi žirija.
Rezultati odabira su konačni. Žalbe nisu moguće.
Svi odgovori koji zadovoljavaju uvjete nagradnog natječaja bit će uključeni u postupak odabira.
6. OBJAVA DOBITNIKA
Priređivač nagradnog natječaja dobitnike će proglasiti putem svoje službene Facebook stranice
Bayer Crop Science Hrvatska, javnom objavom na zidu stranice, u roku od 8 dana nakon
odabira. Ime i prezime svakog dobitnika bit će navedeno u javnoj objavi, što predstavlja uvjet
sudjelovanja s kojim se sudionici slažu prihvaćanjem ovih Pravila.
7. MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je
dobitnik nagrade malodobna osoba, Priređivač će uručiti nagradu osobi koja je temeljem

zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju
roditeljski odnosno starateljski odnos.
8. PREUZIMANJE NAGRADE
Nakon objave dobitnika, dobitnici nagrada se trebaju javiti putem inboxa svojeg Facebook
profila pri čemu trebaju poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresa i broj telefona).
Ako se dobitnici sami ne jave, Priređivač će kontaktirati dobitnike putem inboxa na njihovom
Facebook profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik treba dostaviti svoje osobne podatke u
roku od 12 sati kako bi potvrdili preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne
javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na
nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku koji je prema evidenciji žirija, dao idući
točan odgovor.
Nakon što dostavi osobne podatke, dobitnik će putem Facebook poruke u inboxu biti
obaviješten i o načinu preuzimanja nagrade. Priređivač nije dužan odgovoriti na zahtjeve
sudionika koji nisu dali svoje osobne podatke ili ih nisu dali na vrijeme.
U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu na vrijeme i na mjestu dogovorenom s Priređivačem,
dobitnik gubi pravo na nagradu.
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost niti sudjeluje u eventualnim sporovima sudionika oko
vlasništva nad nagradom. Bilo koji spor koji se odnosi na vlasništvo nad nagradom ne utječe
na pravilo da Priređivač dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala podatke putem Facebook
poruke na stranici Bayer Crop Science Hrvatska ili bilo kojoj od njegovih zakonski ovlaštenih
osoba.
9. NAGRADNI FOND
Priređivač Natječaja podijelit će 3 nagrade (1 vreča hibrida od 25 000 zrna i Bayer paket –
nož, kemijska, privjesak, kapa)
Nagradni fond: 3 vreče od po 25 000 zrna, 3 noža, 3 kemijske, 3 privjeska i 3 kape
Jedan sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu u Natječaju.
Osobni se podaci sudionika prikupljaju i obrađuju sukladno točki 14. ovih Pravila.
Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Priređivača prema Sudioniku
odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od
one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Priređivača. Nagrada nije zamjenjiva za novac,
drugi proizvod ili uslugu.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim
količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane
Priređivača. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su
upoznati s pravima i obvezama iz ovih.

10. POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
11. POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i
ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog
natječaja, a Priređivač ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom
natječaju tom sudioniku.
12. AUTORSKA PRAVA
Sudionik jamči da je on jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljenom komentaru,
u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava.
Sudionik jamči da s prijavljenim komentarom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće
strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu
odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku).
Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik osniva i prenosi na Priređivača neograničeno besplatno
pravo iskorištavanja komentara u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.
13. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA
Priređivač će pregledati sve prijavljene komentare te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku
diskvalificira Sudionika u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sudionik prekrši Pravila;
Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
Sudionik ne odgovori na upit Priređivača u roku od 12 sati ili dostavi netočne
osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
Ako je takav komentar već prijavljen u Natječaj;
Prijavljeni komentar se ne pridržava teme Natječaja;
Prijavljeni komentar nije autorsko djelo Sudionika koji ju je poslao ili Sudionik ne
pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba, osobito
maloljetnika za korištenje u roku od 24 sata na upit Priređivača;
Sudionik se koristi lažnim profilom
Prijavljeni komentar ili fotografija ima uvredljiv, vulgaran ili na drugi način
neprimjeren sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s
ovim Pravilima ili zakonom

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se njegovi komentari objave u svrhu
komunikacije dobitnika natječaja te prenosi na Priređivača neograničeno besplatno pravo
iskorištavanja komentara u bilo kojem obliku za internu upotrebu.
14. OSOBNI PODACI
Osobni podaci sudionika ovog nagradnog natječaja obrađuju se sukladno Uredbi (EU)
2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU
propisima odnosnima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima
Republike Hrvatske.
Podnošenje osobnih podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U svrhu sudjelovanja u
nagradnom natječaju, sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja Bayeru sljedeće
osobne podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona. Navedeni osobni podaci su nužni podaci
za sudjelovanje u nagradnom natječaju te su nužni za ispunjavanje pravnih obveza Bayera
prema sudionicima nagradnog natječaja, u smislu izbora pobjednika i dodjele nagrade, sve
sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Sudjelujući u nagradnom natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži,
pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog natječaja. Prikupljene podatke sudionika
nagradnog darivanja priređivač ne ustupa trećim osobama, osim u slučaju dostave nagrade kada
prikupljene podatke može dostaviti pružatelju usluga dostave pošiljaka, isključivo radi predaje
osvojene nagrade. Priređivač prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja
briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.
Ime i prezime pobjednika nagradnog natječaja javno će se objaviti na stranici Facebook
stranici
Bayer
Crop
Scence
Hrvatska,
na
web
adresi
https://www.facebook.com/BayerCropScienceHrvatska
.
Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka na raspolaganju Vam stoje općenito
sljedeća prava:
a.
pravo na dobivanje informacija o osobnim podacima koji su pohranjeni
kod nas;
b.
pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili ograničenje obrade Vaših osobnih
podataka;
c.
pravo protiviti se obradi podataka iz razloga vezanih za neki Vaš
opravdani interes, javni interes ili profiliranje, osim ako ne dokažemo postojanje
nužnih, opravdanih razloga koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako
se podaci ne obrađuju u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih
zahtjeva;
d.
pravo na prenosivost podataka;
e.
pravo na podnošenje žalbe pred tijelom zaduženim za zaštitu podataka
f.
ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem privole, u bilo kojem
trenutku možete povući svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših
podataka, s budućim učinkom.
Želite li ostvariti neka od Vaših prava, molimo Vas da svoj zahtjev uputite na Odjel za zaštitu
osobnih podataka društva Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, telefon: + 385 1
6599 900, e-mail: zastita.podataka@bayer.com.
15. NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče
niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog
natječaja, dajete društvu Bayer d.o.o. Zagreb, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni
prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u

privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja
objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga
objavili svojevoljno te društvo Bayer d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za
zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako
su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući
fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja
za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Priređivaču dopuštenje
za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne
svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu
pripadaju.
16. PREKID NATJEČAJA
Priređivač zadržava pravo da prekine Natječaj u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kom slučaju se oslobađa
svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog
tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Priređivaču.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice
Priređivača.
17. OSTALE NAPOMENE
Priređivač zadržava pravo promjene Pravila o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno
obaviješteni objavom na Facebook stranici Bayer Crop Science Hrvatska, na web adresi
https://www.facebook.com/BayerCropScienceHrvatska .
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 13.9.2022.

Bayer d.o.o.

